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Bestyrelsens beretning for Vipperød Vandværker for året 2015.
Generelt:
Året 2015 har været et nogenlunde normalt år for Vipperød Vandværker, der har,
udover den planlagte renovering af boring 2 Nybyvej, kun været mindre
reparations- og vedligeholdelsesopgaver på vandværkerne. Den udpumpede
vandmængde er normal, vi har dog haft lidt flere ledningsbrud end normalt. Vi
håber det er eftervirkninger af det store gravearbejde i Vipperød og at det falder til
normalt leje.
Bestyrelsen:
Efter sidste generalforsamling og konstituering så bestyrelsen således ud:
Formand Jens Mortensen
Næstformand Tom Pedersen (endvidere hjemmesideredaktør)
Kasserer Johnny Petersen
Bestyrelsesmedlem Finn Jensen (endvidere driftsleder på vandværkerne)
Bestyrelsesmedlem Jens Andersen
Suppleant Peder Grub Mogensen
Suppleant Ole Byriel
Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder i årets løb.
Vandværksdriften:
Vi har fra de 2 vandværker udpumpet 159.743 m3 og ifølge de indberettede
måleraflæsninger solgt 144.264 m3. det giver en difference på 9 % som skyldes
utætte stophaner, ledningsbrud og muligvis små lækager som står og siver indtil
de viser sig på overfladen. Det er derfor vigtigt at grundejerne meddeler
vandværket hvis der er mistanke om utætheder.
Ledningsnet:
Vi har haft ca. 10 ledningsbrud i 2015, nogle af brudene skete indenfor
ejendommenes skel. Der er udarbejdet et nyt regulativ for vandværkerne i
Holbæk Kommune, som ventes at træde i kraft i starten af 2016. I det nye
regulativ præciseres det at vandværkets ansvar for stikledningen slutter ved skel.
Det vil sige at stikledning, stophane/målerbrønd og jordledning er grundejerens
ansvar indenfor skel. Vi opfordrer derfor andelshaverne til at sikre sig at
rørskadeforsikringen dækker de skjulte rør og stophane ud til skel.

 Side 2

Tekniske forhold:
Vi startede året med at renovere boring 2 ved vandværket Nybyvej. Det viste sig
at filtret i bunden af boringen var delvis tilstoppet. Brøndborerfirmaet Brøker
udsyrede derfor boringen og efter en grundig skylning og analyse kunne boringen
igen levere vand i normal mængde. I forbindelse med renoveringen blev pumpen
renoveret og pumperør udskiftet med nye rustfri rør. Udgift ca. 100.000 kr. Efter at
vi nu har renoveret alle boringer kan vi konstatere at strømforbruget ligger på
0,485 kWh pr. m3 vi producerer, hvilket er meget tilfredsstillende.
Ågerup Vandværk:
Som det blev nævnt sidste år søgte vi om landsonetilladelse så Ågerup
Vandværk efter salg kunne anvendes til lager. Holbæk Kommune gav afslag på
ansøgningen med henvisning til afstand til kirke og kystlinie, noget man dog skrev
ikke var afgørende for afslaget. Bestyrelsen fandt begrundelsen for afgørelsen lidt
tynd og ankede afgørelsen uden at det ændrede afgørelsen. Bestyrelsen tænker
videre på hvad vi vil med det gamle vandværk.
Administration:
Igen i 2015 måtte kassereren udsende mange påmindelser og rykkere for at få
måleraflæsningerne indberettet. Nogle som ikke reagerede på dette måtte have
skønsmæssig ansættelse. Vi kan se at billedet ser ud til at gentage sig i år.
Bestyrelsen ser derfor frem til at få monteret de nye fjernaflæselige målere så vi
slipper for dette problem.
Planer for 2016:
I 2016 vil der blive installeret fjernaflæselige målere ved andelshavere der bor
langs Roskildevej samt de der bor mellem Roskildevej og jernbanen.
Såfremt bestyrelsens forslag vedtages på generalforsamlingen vil der blive
installeret en såkaldt ”kalkknuser” på afgangsledningen fra de 2 vandværker.

